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 Народилася 17 грудня 1981 року в місті Рогатин Івано-

Франківської області. 

В 1997 році закінчила ЗОШ №6 в м. Калуш Івано-Франківської 

області. В 2000 році закінчила Коломийський коледж права і 

бізнесу за спеціальністю “Правознавство” та здобула кваліфікацію 

юриста (бакалавр). З 2001 по 2006 роки навчалася на філософсько-

теологічному факультеті Чернівецького національного 

університету та отримала  повну вищу освіту за спеціальністю “Філософія” (кваліфікація – 

магістр філософії); у 2008 році закінчила романо-германський факультет іноземних мов 

Ужгородського національного університету та здобула кваліфікацію філолога, викладача 

англійської мови та літератури. 

 З 2013 року  – здобувач кафедри філософії та педагогіки ВДНЗ “Дніпровський 

гірничий університет”,  спеціальність 09.00.05 “Історія філософії”. Затверджена тема 

дисертації: “Філософські трансформації метафізичних категорій середньовічної 

схоластики XIII–XVI століть”. З 2010 р. – викладач кафедри суспільних наук та 

українознавства. 

Автор понад 30 наукових статей і тез доповідей. Науково-теоретичні дослідження 

опубліковані у фахових та закордонних виданнях. Долучилась до написання колективної 

монографії кафедри суспільних наук та українознавства БДМУ у 2015 році. Також у 2017 

році опубліковано фрагмент у монографії “QuoVadis, Humanitas?”, виданій у Польщі.  

Викладає навчальні курси: філософія; культурологія; історія української культури; 

краєзнавство; історія України та української культури (для іноземних студентів). 

Коло наукових інтересів: історія філософії, філософія історії, метафізика, філософія 

права, соціальна філософія, німецька класична філософія, формальна класична логіка, 

прикладна логіка, теорія держави і права. 
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